
De vogelwerkgroep bestaat 40 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan!

Het bestuur nodigt u op 16 oktober in de middag uit voor een excursie in de Noordpolder, gevolgd door een 
feestmaal in Café-Restaurant Non Plus Ultra (Grindweg 2, 4634 PP Woensdrecht). Als speciale activiteit organiseren we 
een fotowedstrijd voor alle leden.

Noordpolder van Ossendrecht
De wandeling - onder leiding van Hidde Bult - begint om 13:30 uur tegenover Onderstal 26a (4631NR Hoogerheide). 
Auto parkeren langs de Onderstal. Na ongeveer twee uur zijn we terug en rijden we naar Non Plus Ultra.

Diner Non Plus Ultra
De viering in Non Plus Ultra staat open voor iedereen, ook als je niet aan de excursie kunt deelnemen. De zaal opent 
vanaf 15:30, je kunt dan alvast de foto’s beoordelen.

We beginnen met een aperitief, een welkomstwoordje en een korte uitleg over de fotowedstrijd. Dan gaan we aan 
tafel voor het voorgerecht en een presentatie van Ton Bakker over de geschiedenis van de vogelwerkgroep. Na het 
hoofdgerecht en toetje maken we bekend welke foto de meeste stemmen kreeg. We sluiten het feest af met koffie.

Aperitief en diner worden door de vogelwerkgroep aangeboden. Niet-leden (partners of introducees) zijn welkom, 
maar betalen € 10,- aan de penningmeester. Drankjes zijn voor eigen rekening. Ze worden na afloop aan tafel 
afgerekend. Aanmelden voor diner en excursie kan uiterlijk tot 7 oktober bij Sjaan Hopmans: c.hopmans@home.nl. 
Gelieve dieetwensen tegelijk aan te geven.

Fotowedstrijd
Ieder lid kan één favoriete foto insturen. Het thema is vogel(s) in de regio Bergen op Zoom. We hangen afdrukken 
(anoniem) op in de zaal en tijdens de aperitief kan iedereen zijn favoriet kiezen. Na het toetje maken we de winnaar 
bekend. Doe mee! Je hoeft geen professional te zijn!

Mail je foto vóór 9 oktober naar Ton Bakker: bakker.karman@home.nl
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